A MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG JAVASLATA
a Felmenő rendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági versenyek
egységes szabályok szerinti korszerűsítésére
A 1O- 18 éves korosztály, általános és középiskolások versenye.
Az ifjúsági versenyeken való részvétel, illetve a versenyek korszerűsítése
érdekében a Magyar Polgári Védelmi Szövetség (továbbiakban: MPVSZ)
Lakosságvédelmi és Ifjúsági Munkabizottsága a Szakmai Elnök vezetésével
kidolgozta a versenyek egységes követelményrendszeréhez és szabályrendszeréhez
igazodó elképzeléseket és gyakorlati feladatokat, melyek megoldása ügyességet,
rátermettséget igényel, és lecsökkenti a versenyeken az elméleti feladatok számát,
súlyát, és annak ismeretét a gyakorlati feladatokba építi be.
Javasoljuk továbbá, figyelembevéve a gazdasági környezetet, hogy az országos
döntőt egy napra tervezzük.
Az elképzelésünk szerint mindkét kategóriában a csapatok létszámát 6 főre
kell növelni. A verseny lebonyolítása során kötelező és szabadon választható
állomásokat kell meghatározni. Az állomásokon egységesen 30 pontot lehet
kapni a sikeres teljesítésért. A verseny során esetlegesen kialakult pontszám
egyenlőség esetén a verseny teljesítésének időeredménye döntene.
Távlati cél lehet - az általános iskolások esetében a korosztály szerinti behatárolás, pl.
az V-VI. osztályos korosztályt megcélozva és egész osztályokat bevonva a
versenyzésbe- lehet. Szakítani kell a minden áron való eredmény centrikussággal.
Egy változatban, az is elképzelhető, hogy az általános iskola felső tagozatos
korosztályának az iskolai és vagy települési, területi (kistérségi illetve pv
kirendeltségi versenyeken teljes osztályok, míg a megyei, esetleg regionális (későbbi
lehetőség), és országos döntő versenyein már behatárolt hat fős csapatok indulnának.
A középiskolások versenyében a fős csapatokat, a korosztálynak megfelelő
komolyságú feladatokkal (járőr versenyszerű erőpróbákkal, beiktatva akár éjszakai
túrát is) vagy triatlon jellegű feladatokkal, pl. kerékpár, úszás, futás, stb ami
izgalmasabbá teszi számukra a versenyzést
Egyre inkább szükséges a veszélyhelyzetekre való felkészülés komplex jellegét
előtérbe helyezve, helyt adni a közlekedés biztonság, környezetbiztonság, élhető
környezet megteremtése, tűzmegelőzés, lakosság magatartási szabályai ismeretének
és az önmentés képessége növelésének, a biztonság komplex értelmezésére fordítva a
hangsúlyt.
Fontos, az ehhez szükséges felkészítő anyagok ki és átdolgozása, újak elkészítése.
Végső cél a versenyek közös korszerű megrendezési feltételeinek
megteremtése.
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Konkrét javaslataink, a

verseny újszerű megrendezésére:

1.) Témakör: Ár és belvíz, helyi vízkárelhárítás:
Elérendő cél: Elsajátítatni és gyakoroltatni a csapatokkal a az ideiglenes
védműkészítés fogásait, a homokzsákok megtöltését, szakszerű elhelyezését, korosztálytól
függően .
Ennek során a korosztályi differenciálást a megtöltendő homokzsákok mennyisége, az
ideiglenes védmű távolsága és hossza, valamint az ehhez szükséges időhatározhatja meg.
Célszerű egy állomást létesíteni, korosztályoknak megfelelően munkahely kialakításával.
Mérhető tevékenység:
- homokzsákból szakszerű elhelyezéssel nyúlgát építés,
- homokzsákok szakszerű megtöltése,
- az időtényező.

2.) Témakör: Elsősegélynyújtás, sérültek ellátása, felderítése, romok alól történő mentése
és szállítása:
Elérendő cél: a versenyzők elsősegély nyújtási ismereteinek, készségének felmérése.
Ennek során a korosztályi differenciálás a különböző nehézségi fokú feladatok
végzésével érhető el.
Javasolt a konkrét kidolgozásra felkérni az OMSZ szakembereit.
Egy állomás létesítése elegendő.
Mérhető teljesítmény:
- baleset helyszínén való tevékenység, a sérült kezelés, a sérülés
jellegének felismerése az ellátáshoz való szakszerű elhelyezése,
- a sürgősségi ellátók értesítése ( baleset esetén).
- a hordágyra helyezés, a sérültre légzőeszköz feladása, szállítása.
- különböző kötözési módok gyakorlati végrehajtása,
- a sérült romok alól történő kimentése, elsősegélynyújtás, mesterséges
lélegeztetés.

3.) Témakör: A kimenekítéshez, kitelepítéshez túlélő csomag összeállítása a lakás, porta
hátrahagyása:
Elérendő cél: A versenyzők azon készségének felmérése, hogy melyek azok a
legszükségesebb anyagok, amelyeket magukkal kell vinni, miként kell a portát hátrahagyni.
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Egy állomás létesítése elegendő.
Mérhető teljesítmény:
- a kirakott tárgyakból túlélő csomag készítése,
- a porta (lakás) hátrahagyása.

4.)Témakör: Veszélyes anyagot szállító eszköz baleseti helyszínén való tevékenység.
Elérendő cél: a versenyzők ismereteinek felmérése a helyszín felismerése, az ottani
tevékenység felmérése.
Egy állomás telepítése elegendő.
Mérhető teljesítmény:
- alapvető magatartási szabályok, tevékenységi formák tartalma,
- háztartásban előforduló veszélyes anyagok felismerése, illetve egyes
nem veszélyes anyagok különböző viszonyok közötti veszélyessé
válásának lehetőségei, esetleges hatása az élő szervezetre.
- A háztartásban fellelhető veszélyes anyagok felismerése,
kiválasztása, gyűjtése, (gyógyszerek is).
- Egyes veszélyes anyagok jelzései (általános, gépjárművön,)
felismerése táblák alapján.

5.) Témakör: Tűz megelőzés, tűzoltás.
Elérendő cél: A versenyzők készségének felmérése, a a háztartásban, iskolában,
szabadban, közlekedés során bekövetkező tűzveszélyes helyzetek kezelésében.
Korosztálynak megfelelően egy állomás, több munkahely is telepíthető
Mérhető teljesítmény:
- tűzveszélyességi fokozatok jellemzői,
- tevékenység tüzek észlelésekor,
- egyes tüzeknél milyen oltóanyag lehet veszélyes,
- eljárás elektromos tüzek oltása során,
- kézi tűzoltó eszközök kezelése, kisebb tüzek megközelítése, eloltása.

6.) Témakör: Komplex mentési ügyességi feladat(ok):
Elérendő cél: Felmérni a versenyzők gyakorlati készségét az akadályok felderítése,
leküzdése, bajbajutottak mentése, segítségnyújtás terén.
Egy állomás létesítendő korosztálynak megfelelő nehézségű állomások
berendezésével.
Mérhető teljesítmény:
- riasztás, értesítés tájékoztatás jelei felismerése,
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akadály leküzdése
lajhármászással,
mocsárban járás,
a segítségnyújtáshoz szükséges anyagok eszközök kiválasztása.

7.) Témakör: Mentési ügyességi feladatok II. tevékenység elzárkózás elrendelése esetén.
Elérendő cél: Felmérni a versenyzők ismereteit és tevékenységét elzárkózási
rendszabályok bevezetése esetén.
Egy állomás létesítendő.
Mérhető teljesítmény:
- a tevékenységek sorrendje elzárkózás esetén.
- kapcsolattartás, a külvilággal,
- kölcsönös segítségnyújtás,
- szükség védőeszköz készítéséhez szükséges anyagok kiválasztása,
felhasználása.

8.) Témakör: Menekülési utak kiválasztása, tájékozódás, korlátozott látási viszonyok között
épületekben, lakásban (sötétben, éjszaka áramszünet esetén).
Elérendő cél: Felmérni a versenyzők készségét és ügyességét a korlátozott látási
viszonyok közötti tájékozódás, az ott lévő akadályok felismerése és leküzdése, esetleges
sérültek részére segítségnyújtás a menekülésben.
Egy állomás létesítése, a korosztálynak megfelelő nehézségű akadályokkal és
részfeladatokkal.
Mérhető teljesítmény:
- a helyes útvonal kiválasztása, akadályok leküzdése,
- szakszerű segítségnyújtás, kölcsönös segítségnyújtás,
- labirintus feladatok megoldása,
- a menekülést segítő jelek jelzések felismerése

9.) Témakör: Katasztrófavédelmi, polgári védelmi elmélet ismeretek, teszt.
Elérendő célok: Felmérni a versenyzők katasztrófavédelmi, polgári védelmi ismeret,
jogszabály ismeretét.

Egy állomás létesítése, korosztálynak megfelelő nehézségű feladatok megoldása.
Mérhető teljesítmény:
- jogszabály ismeret,
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szakmai ismeret,
eljárási ismeretek.

Javaslatok a szabadon választható gyakorlati feladatokra, állomásokra:

1.) Témakör: Környezetvédelem, környezetbiztonság.
Elérendő célok: Felmérni a versenyzők ismereteit és készségét a hulladékkezelés,
háztartási veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatban.
Egy állomás létesítendő.
Mérhető teljesítmény követelményeit környezetvédelmi szakemberek dolgozzák ki.

2.) Témakör: Lakosság riasztásának értesítésének ismerete.
Elérendő célok: Felmérni a versenyzők ismereteit a lakossági riasztóeszközök, jelek,
jelzések és az alkalmazott magatartási szabályok terén.
Egy állomás létesítendő.
Mérhető teljesítmény:
- az egyes riasztási jelek felismerése, helyes kiválasztása,
- riasztás leadása szükségeszközökkel,
- alkalmazott magatartási szabályok ismerete.

3.) Témakör: Közlekedésbiztonsági feladatok, teszt, és lehetőség szerint gyakorlati.
Elérendő célok: Felmérni a versenyzők közlekedési (kerékpáron, segédmotoros ,
gyalogos közlekedés) szabályok ismeretét, magatartás közlekedési balest észlelése estén.
Egy állomás létesítése, korosztálynak megfelelő nehézségű feladatok megoldása.

Mérhető teljesítmény:
- szabály ismeret,
- eljárás baleset helyszínén, balesetokozás, elszenvedés, szemlélőként.
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Budapest 2009. december 16.

Dr. Endrődi István
ny. pv. ezredes
országos elnök

